
 

 

 علم الاجخماع الظُاس ي

 هىزالدًً خجي .ذاعداد: 

 :وعلم الظُاطت الاجخماعالظُاس ي بيل مً علم  الاجخماععلم  عالكت

واهذ الظُاطت  هه فُما كبلل العام. وهى مً أخدر العلىم  الاجخماعا مً علم الظُاس ي فسع الاجخماععلم  ٌعخبر 

، وهى ما ٌظمى علم الاجخماع جدزض في إظاز العلىم الظُاطُت، لخطبذ بعد ذلً جدزض هفسع أو هطىف مً علم

جخططهم، لخعسح عدة هلاشاث طاخىت بين ول مً  الظُاس ي، وكد اعخبر علماء الظُاطت هرا املُدان مً الاجخماع

 .الظُاس ي الاجخماععتراف بعلم ال ملىاكشاث بهره ا ، وكد اهتهذالاجخماععلماء الظُاطت وعلماء 

ف علم   :الظُاس ي الاجخماعحعٍس

الظُاطت وعلماء  مً علماء هال ، ولهرا هجد أن (بالغسب 91ق )الظُاس ي بشيل عام خدًث جدا  الاجخماعٌعد علم  

، وكد هاكش الاجخماعالظُاطت أم علم  الظُاس ي هى فسع مً فسوع علم الاجخماعكد اهخمىا بخدازض هل علم  الاجخماع

 الاجخماعالظُاس ي طُاطت أم علم اجخماع؟ وهىرا بدأ علم  ماعالاجخوعلماء الظُاطت هل علم  الاجخماعول مً علماء 

ول الدزاطاث جؤهد أن الظُاطت مىجىدة في ول ش ي ختى في الخعلُم  الظُاس ي ًفسض هفظه شِئا فشِئا، وأخرث

  .والصحت...إلخ

عالم...إلخ. لا ووطائل  طسةلا اء التي جعلذ الظُاطت جطبذ أمسا ملحا في ول ش يء وفي ول مجاٌ هجد شُلا ومً 

وهىرا فسضذ الظُاطت هفظها فُما هى  طخماع إلى املرًاع فهى ًخجه هدى ما هى طُاس ي،ال فبمجسد ما ًلىم فسد ب

ي، خُث أضبدذ مً الاجخماعلبىاء شمت لال له وم أي معابلت ؛علمي وحعلُمي، و أضبدذ برلً مداًثت للمجخمع

ن تهم الحاهمين لا فساد، وكد أضبدذ الظُاطت لا عً املجخمع و  مظاهمت ول فسد في مىكعه، بِىما واهذ كدًما بعُدة

  .واملحىىمين

اثالاجخماعالظُاس ي هى فسع مً فسوع علم  الاجخماعوبرلً ًدبين أن علم  عني جعبُم الىظٍس واملىاهج  . َو

 .مُدان الظُاطت ، خُث ًىعلم مً املجخمع في اججاه الظُاطت الظىطُىلىجُت في

  :بدزاطت اليشاط الظُاس ي الاجخماعدواعي اهخمام علم  - 

هي الُىم مً اخخطاص  ث التيال ٌظخىعب العدًد مً املج الاجخماعًؤهد أن مجاٌ علم ” طبيظس” ظاز هجد لا في هرا 

الظُاس ي واهذ مخضمىت ضمً  الاجخماع أن مىضىعاث علم علىم اجخماعُت أخسي، هعلم الظُاطت...إلخ . بمعنى

ُت الاجخماعًخخر مُداها له الحُاة  الاجخماععلم  . هما أهد العدًد مً الباخثين أنالاجخماعمجاٌ اهخمام علم 



 

 

ذلً  كت جبادٌ وجأزير مشترن.الخسي هي علا ُت الاجخماعالعلىم  وباقي الاجخماعكت بين علم الوظان بأهملها، وأن العإلل

اكترح منها: الخىظُم الظُاس ي...إلخالاجخماعكُام فسوع لعلم  طبم أن أهد أهمُت” دوزواًم“أن   .، و

أو وظم فسعي في إظاز  ٌو هى فسع مً الثاوي،لا أو أن  الاجخماعالظُاس ي إلى علم  الاجخماعوول هرا ًؤهد اهخماء علم 

 الظُاس ي هى ذلً الفسع مً علم الاجخماععلم “أن ” لىَع هىشز”وما ٌعصش ذلً أًضا جأهُد .ي الشاملالاجخماعاليظم 

ع اللىة على هدى معين في هعاق الجماعاث أو فُما بُنها،ال الري يهخم ب الاجخماع ويهخم بالطساعاث  طباب والىخائج لخىَش

ع اللىةالاجخماع ٌ  ”فت إلى جأهُدضاال ب”. ُت والظُاطُت التي جؤدي إلى الخغير في جىَش  الاجخماعأن علم ” غاطخىن بىجى

هظمت هما ًدلل طائس الظىاهس لا الغطً الري ًدلل  العام، وهى ذلً الاجخماعالظُاس ي غطً جفسع مً جرع علم 

م مً العلماء ٌعخبر علم   .خسي لا  ُتالاجخماعكتهما بالظىاهس الالظُاطُت في ع الظُاس ي جصءا مً  الاجخماعهرا الفٍس

مع الظاهسة الظُاطُت باعخبازها ظاهسة اجخماعُت فىكُت أو إفساشا لبيُت املجخمع  ، وبالخالي فئهه ًخعاملالاجخماععلم 

ي الاجخماعالبىاء  عالكتُت، و الاجخماعهدماجُت والخىافظُت، فُبدث في أطباب الطساعاث لا  كاجه الخعاوهُتالوع

  .خصاب وجماعاث الضغغ وغيرهالا ىخبت و الو  ُت،الاجخماعالظُاطُت، هما ًبدث أًضا في الفئاث  باللىة

هخمام لا ٌو ظهس لا  ، أنالاجخماعالظُاس ي فسعا مً علم  الاجخماعوما ٌعصش مىكف هؤاٌء الرًً ٌعخبرون علم 

 .الاجخماعبمىضىعاجه ألٌى مسة على ًد علماء 

ُاطت ًىدى لُطبذ العلم الري للد أضبذ علم الظ :الظُاس ي بعلم الظُاطت الاجخماععلم  عالكتهىا ًخم البدث في 

، علم \الظُاطُت وعاللتها باملجخمع(علم الظُاطت=علم الدولت يهخم بعاللاث اللىة داخل املجخمع وبالظلعت

 جىىن هىان طُاطت بدون دون مجخمع. الظُاطت= علم الظلعت)، خُث الُمىً أن

ي على الاجخماعالخغير  زاز آللخعددًت الظُاطُت و  ُتالاجخماع طبابال الظُاس ي أهه يهخم ب الاجخماعأن ما ًميز علم  الا 

خُت  -هظمت الظُاطُت، ودوز السمىش لا  الىظم الظُاطُت، والبدث في مشسوعُت في خُاة املجخمعاث  -دًيُت أو جاٍز

 هخخابي...إلخ . الا ُت للظلىن الاجخماعوالخلفُت  وحشيل هظمها الظُاطُت،

ع دوفسجُه”بعض الباخثين، مثل  العلمين في هظس اخل بينشازة إلى اطخمساز الخدالا بد مً ل ومع ذلً  الري ًسي ” مىَز

با للعلمين  )الظُاس ي  الاجخماعوعلم  أهه الخعازض بين علم الظُاطت با، وهفع اللضاًا جلٍس هفع املفسداث جلٍس

ىُت، أما بفسوظا، فئن حعبيرلا  ًاث املخددةل بالى   ىاهج اللاهىهُت أوٌسجل كعُعت مع امل” الظُاس ي الاجخماععلم ”مٍس

ع ”ًؤهد  على علم الظُاطت، و أداة جدلُل بىاطعت مىاهج أهثر علمُت. وزغم ذلً ال الفلظفُت التي هُمىذ ظىٍ مىَز

بين العلمين، أهده أًضا ول مً  وهرا املىكف مً ضعىبت الفطل( أن هره الفىازق لِع لها أهمُت علمُت” دوفسجُه

لى”و”بىجىمىز “   .”مازطُل بٍس



 

 

ف علم ن عىدجا ، ”اجخماعي“هى وما” طُاس ي”ووشأجه حظعفىا في جأهُد هرا الخداخل بين ما هى الاجخماعىا إلى حعاٍز

ف وطُاق وشأة علم  طاض ظاهسة اجخماعُت، بل ال ب ، أن الظاهسة الظُاطُت هيالاجخماعخُث جبين لىا هره الخعاٍز

كبل علم الظُاطت أو متزامىا  الاجخماعظهىز علم  ائُت بدثُت مدضت، هما أنس إج عخبازاثل  الاًطعب الفطل بُنهما 

ب  .، وعلم الظُاطت الُىم هى علم اجخماعيالاجخماعًدزض في إظاز علم  معه ًبين أن الشأن الظُاس ي وان إلى وكذ كٍس

املجخمع والظلعت  الظُاس ي ًخمسهص في مجاٌ الترابعاث اللائمت بين الاجخماعًمىً اللٌى أ ن مجاٌ عمل علم 

الظُاطت ًدزض الظىاهس الظُاطُت  ُت بشيل عام، وعلمالاجخماعًدزض الظىاهس  الاجخماع. فئذا وان علم الظُاطُت

أو بشيل اخس ًدزض البعد الظُاس ي للظاهسة  الظُاس ي ًدزض هلاط جلاظع العلمين ، الاجخماعبشيل عام، فئن علم 

 .ي للظاهسة الظُاطُتالاجخماعُت والبعد الاجخماع


